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Listopad 2012. 
                                              Međunarodni mjesec školskih knjižnica 2012. 

 
Školska knjižnica - ključ za prošlost, sadašnjost i budućnost,  tema 
je koju je Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL) odabrala 
za obilježavanje Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica 2012.  
U povodu Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica Hrvatska 
udruga školskih knjižničara organizirala je državni stručni skup za 
školske knjižničare pod nazivom Školske knjižnice – ključ za 
prošlost, sadašnjost i budućnost.  
 
 
Mjesec hrvatske knjige 2012.Održan je tradicionalno od 15. 
listopada do 15. studenoga sa  središnjom temom 
posvećenoj Europskoj godini aktivnog starenja i 
međugeneracijske solidarnosti.  Od središnjih programa održani 
su: stručni skup u Samoboru, Interliber od 13. do 18. 11.,  
Nacionalni kviz za poticanje čitanja pod nazivom Ove su knjige 
nagrađene, provjeri zašto!,  zajednička  akcija svih knjižnica 23.10. 
pod  nazivom Čitajmo zajedno te obilježavanje Dana hrvatskih 
knjižnica. 
 
 
 

Listopad 2013. 
 

Međunarodni mjesec školskih knjižnica 2013. 
 

Tema Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica 2013. godine bila je Školske 
knjižnice: Vrata u život. 
Programi Mjeseca hrvatske knjige 2013. koji se tradicionalno obilježava od 15. 
listopada do 15. studenog odvijao se pod motom Tko čita , ne skita!   
 
Dana 23.10. održana je  tradicionalna zajednička manifestacija pod nazivom Čitajmo 
na glas, a 11. 11. Obilježen je  Dan hrvatskih knjižnica. 
 2013. godina proglašena je Europskom godinom čitanja naglas. 
 
 

 
 

Listopad 2014. 
 

Međunarodni mjesec školskih knjižnica 2014. 
 

Tema Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica 2014. godine je :Tvoja knjižnica: 
centrala za mape uma. Programi Mjeseca hrvatske knjige 2014. koji se tradicionalno 
obilježava od 15. listopada do 15. studenog odvijao se pod motom Ljubav! 

 
U središnji m programima  23. listopada čitale su se mnogim sredinama ljubavne 

pjesme. 11. studenoga obilježen je  Dan hrvatskih knjižnica. 
 
 



 

Listopad 2015. 
Međunarodni mjesec školskih knjižnica 2015. 

Mjesec hrvatske knjige manifestacija je koja u Hrvatskoj tradicionalno promiče čitanje kao društvenu vrijednost 
i knjigu kao kulturno dobro, a 2015. godine održava se od 15. listopada do 15. studenoga. Ovogodišnji će 
program  proteći u znaku odluke Opće skupštine UN-a koja je 2015. godinu proglasila Međunarodnom  godinaom 
svjetlosti i tehnologija .  

Tema Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica 2015. godine je : Upali lampicu i čitaj  ili Udri knjigu na 
veselje. Programi Mjeseca hrvatske knjige 2015 koji se tradicionalno obilježava od 15. listopada do 15. 
studenog odvijao se pod motom Ono si što čitaš! U središnji m programima  23. listopada  11. studenoga 
obilježen je  Dan hrvatskih knjižnica. 
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